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Waarom
Het tempo waarin de wereld verandert is hoog. Markten veranderen dus
ook snel. Voor jou als ondernemer heeft dat grote gevolgen. Als je mee wilt
en concurrerend wilt blijven in jouw markt, moet je bedrijf kunnen inspelen
op die veranderingen. Dat vraagt van bedrijven vandaag de dag meer
aanpassingsvermogen dan ooit tevoren.

Omdat bedrijven vooral bestaan uit
medewerkers stelt dat
aanpassingsvermogen ook hoge eisen
aan hen. Hebben ze de juiste mindset?
Kunnen ze goed in teamverband
werken? Zijn ze in staat drie stappen
vooruit te denken? Zijn ze leergierig?

Het speelveld

Het speelveld van ‘mens en werk’ verandert de komende jaren ingrijpend
door nieuwe technologie, door nieuwe generaties op de arbeidsmarkt en
verschuivingen in consumentengedrag. De eerste signalen van de nieuwe
wereld zijn nu al duidelijk zichtbaar. Als ondernemer moet je mee, anders
ben je out of business voor je het in de gaten hebt. Welke aanpak past bij
jouw bedrijf, jouw markt, jouw klanten en jouw medewerkers? Wat moet je
doen om klaar te zijn voor morgen? En om overmorgen de boot niet te
missen?
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Hoe
Flexibele, wendbare, vitale en ondernemende medewerkers, dát is wat je
nodig hebt.

Vraag je eens af of toppers voor jouw
bedrijf zouden willen werken. Ben je een
aantrekkelijke werkgever? Wat kun je ze
bieden? Ken je de werkbeleving van je
huidige medewerkers? Wat is jullie
Werk-Deal? Hoeveel ruimte krijgen je
mensen om werkend te leren en lerend
te werken? Hoe ondersteun je continu
leren en ontwikkelen? Hoeveel
flexibiliteit wil je en kun je nemen om je
mensen en teams modern te belonen,
zodat je je daarmee als werkgever onderscheidt op de arbeidsmarkt? Veel
vragen over personeel en organisatie waar je misschien niet direct een
antwoord op hebt. Toch bepalen jouw antwoorden of je bedrijf klaar is voor
de toekomst. En last but not least: ben je daar zelf klaar voor? Ben jíj
voldoende flexibel? Innovatief? Leergierig? Stimulerend voor je personeel?

Kager-159 Works kan je helpen hierin belangrijke stappen te zetten.
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Wat
Wij helpen middelgrote en kleine bedrijven de wendbaarheid van hun
personeel te vergroten. Onze dienstverlening is gebouwd op 4 belangrijke
pijlers:

 De aantrekkelijke werkgever
 De wendbare organisatie
 Eigentijds leren
 Eigentijds belonen

Je kunt klikken op de links of ga naar onze website, waar deze thema’s zijn
uitgewerkt. Daar vind je ook blogs en e-boeken over binden en boeien in
een krappe arbeidsmarkt, eigentijds leren en eigentijds belonen. Loop je
aan tegen knelpunten op personeelsgebied (P&O, HRM), neem dan
contact met ons op.
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Kennismakingsgesprek

In een kennismakingsgesprek verkennen we wat minder goed gaat en
anders kan (of moet) en proberen we erachter te komen wat de
achterliggende oorzaken zijn. Zodra we het eens zijn wat er moet
gebeuren en wat wij daarin kunnen doen, doen we een voorstel met een
bandbreedte voor de prijs die gebaseerd is op een duidelijk beschreven
pakket aan diensten. Kager-159 Works bouwt een netwerk van
professionals en ketenpartners om zich heen, zodat we ook grotere
projecten aankunnen. 

Kager-159 Works biedt een goede prijs-kwaliteit verhouding: professioneel
advies en ondersteuning voor een betaalbare prijs. Meerwerk wordt alleen
in rekening gebracht als we daarover vooraf afspraken hebben gemaakt.
Geen verrassingen achteraf!

Personeel als sleutel voor succes

Paula Kager

info@kager-159works.nl

www.kager-159works.nl

06 - 52 82 59 45
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